
 «بسمه تعالي » 

 )مدظله العالی((سال تولید،دانش بنیان، اشتغال زایی)حضرت امام خامنه ای

 

 بصورت شرکتیبهداشت عمومی یا  خانواده   کارشناسفراخوان جذب نیرو رشته شغلی آگهی 

 ،اهل بیت عصمت و طهارت )علیهم السالم( پس از حمد خدا و درود و صلوات بر پیامبر بزرگ اسالم )ص( و:مقدمه

 1 عدادبه ت شرکتي بصورتمراقب سالمت  رشته شغليدر نظر دارد براي تأمين نيروهاي مورد نياز  گلبهار زاینده رودکت رش

افراد واجدشرایط را 05/11/1401مورخ  د/14783/14/64 به شماره مجوز نجف آبادشبکه بهداشت شهرستان نفر )خانم( براي 

کردن طي پس ازو سنجش توانمندیهاي تخصصي )مصاحبه شغلي( یا توامان )آزمون کتبي(عموميسنجش توانمندیهاي از طریق 

  نماید. جذب شرکتيبه صورت  وسایر ضوابط مراحل گزینش

 در برنامه اجرایی دستورالعمل استناد بهبهداشت عمومی یا خانواده  کارشناس تحصیلی مدرک بودن دارا: 1تذکر

 باید محترم ،متقاضیان) 1401 ماه مرداد( بهداشت وزارت نفر هزار 20 از باالتر شهرهای و شهرها حاشیه مناطق

 .باشند دارا را اصفهان استان بهداشت معاونت از ساعته 170 آموزش گواهی دارای

ماه می باشد که  بعد از اتمام  7زمان: شغل فوق به عنوان جانشین  مرخصی استعالجی زایمان  و برای مدت 2تذکر

 این دوره هیچ گونه تعهد اشتغال برای شرکت ایجاد نمی نماید .

 تعاریف : اول بخش

ترکيب  براساس  آن يشود و مفاد امتحان  يبرگزار م يکتبآزمون صورت   هداوطلبان که بعمومي سنجش دانش   :کتبیآزمون 
 .باشد يمربوطه م يرشته شغلعمومي و اطالعات 

 0باشدی نمقابل سنجش يآزمون کتب قیاست که ازطر يتخصص يهایتوانمند يسنجش حضور :شغلیمصاحبه 

وشاغل درشرکتهاي  نيمعلول هيسهم ،ثارگرانیا هيکه در زمان ثبت نام، مشمول سهم شودياطالق م يبه شخص داوطلب آزاد:

 باشد. نمي بر اساس تامين نيروي انسانيطرف قرارداد 

 هيدرصد سهم 3مشمول استفاده از  يستیسازمان بهزنامه از  يشود که با ارائه معرف ياطالق م فرديبه : بهزیستیداوطلب 

 .باشد يم افراد بهزیستياز حقوق  تیحما قانون جذب

 هستند : ریشامل موارد ز ثارگرانیا: ثارگریداوطلب ا

 درصد(5پنج) سهميه ب(ایثارگران درصد(25وپنج) بيست سهميه ایثارگران ) الف

رزمندگا ن با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در  جانبازان

 ه هاجبه

 آزادگان
با سابقه حداقل شش ماه حضور  نهمسر و فرزندان رزمندگا

 هه هاداوطلبانه در جب

 و پنج درصد ستير بیفرزندان جانبازان ز همسر و فرزندان شهدا

 سال اسارت کیان کمتر از گفرزندان آزاد و پنج درصد و باالتر ستيهمسر و فرزندان جانبازان ب

 کی يسال و باال کیيهمسر و فرزندان آزادگان دارا

 سال اسارت

- 

 - ديو برادر شه هرپدر، مادر، خوا

 

 



 

 ها عبارتند از : همدت حضور داوطلبانه در جبه دییتذکر: مراجع تأ

 دمسلح در مورد رزمندگان متبوع خو يروهاين يها هاز رد کیهر  يانسان يروي. معاونت ن1

 يمردم يروهايو ن انيجيدر مورد بس يمستضعفان سپاه پاسداران انقالب اسالم جيسازمان بس يانسان يروي. معاونت ن2

 غلشاغل و صنوف آزاد و افراد فاقد شدولت و صاحبان م نياز مستخدم اعم

 اندر مورد جهادگر يوزارت جهاد کشاورز يمعاونت توسعه و منابع انسان. 3

 

 

 یجذب شرکت یو اختصاص یعموم طی: شرا دومخش ب

 

 :نداوطلبا یعموم طیشراالف( 

 التزام به قانون اساسي جمهوري اسالمي ایران  -

 رح درقانون اساسي الم یا یکي از ادیان رسمي کشور مطتدین به دین مبين اس -

 داشتن تابعيت ایران -

 داشتن کارت پایان خدمت وظيفه عمومي یا معافيت دائم از خدمت )ویژه برادران( -

 دخانيات ومواد مخدر و روانگردان اعتياد بهعدم -

 عدم سابقه محکوميت جزایي موثر -

 موجب آراي مراجع قانوني  هاي دولتي بهدستگاهدر، جذبنداشتن منع  -

 هاي دولتي و یا بازنشسته و بازخرید خدمت باشند.پيماني سایر دستگاهداوطلبان نباید مستخدم رسمي، ثابت و -

)به صفحه عدم اشتغال در شرکتهاي خدمات پيمانکاري تامين نيروي انساني طرف قرارداد دانشگاه علوم پزشکي اصفهان-

 تذکرات مراجعه فرمایيد.(

 شوند بر اساس سنجش سالمت )طب کار(ن جذب ميتوانایي براي انجام کاري که براي آ داشتن سالمت جسماني ورواني و -

 

 :ب( شرایط اختصاصی داوطلبان

 سال تمام تا تاریخ انتشار آگهي  40سال سن تمام و حداکثر  20داشتن حداقل  :یسنشرایط  -

 تبصره: موارد ذیل به شرط ارائه تایيدیه هاي معتبر به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد.

 

فرزندان شهدا ،فرزندان جانبازان و فرزندان آزادگان یک سال اسارت و باالتر، از شرط حداکثر سن جانبازان ،آزادگان  .1

 معاف هستند.

مکلف به رعایت حداکثرسن هاي اعالم شده در  درصد در صورت ثبت نام درآزمون،5درصد و  25سایر مشمولين سهميه  .2

 حذف خواهند شد.باشند و در غير این صورت از ادامه فرایند استخدام  ذیل مي

 سال 5پدر و مادر و همسر و برادر و خواهر شهيد به ميزان  -

داوطلباني که در جبهه هاي نبرد حق عليه باطل  به طور داوطلبانه خدمت نموده اند به ميزان حضور در جبهه و  -

 همچنين مدت زمان بستري شدن و یا استراحت پزشکي رزمندگان داوطلب در اثر مجروحيت در جبهه ها 

 

 ( مدت خدمت سربازي براي آقایان3



داوطلباني که طرح خدمت نيروي انساني موظف )اجباري یا اختياري و یا در قالب تمدید طرح( را به استناد قانون خدمت (4

 .پزشکان و پيراپزشکان و متعهدین خدمت قانون مذکور انجام داده اند به ميزان انجام خدمت فوق

به  ياسالم يمجلس شورا 1400/  7/  24مصوب  تيجمع ياز خانواده و جوان تیقانون حما 15به استناد بند الف ماده  (5

 . )خانم(شود ياضافه م يسن تیسال به سقف محدود 5تا حداکثر  کسالیداشتن هر فرزند  زيو ن تاهلازاء

مؤسسات تابعه وزارت مطبوع و یا شرکتهاي خدمات ( داوطلباني که به صورت قرارداد تمام وقت در مؤسسه و سایر 6

پيمانکاري تامين نيرو طرف قرارداد آنها )خرید خدمات تامين نيروي انساني( به خدمت اشتغال داشته اند و در تاریخ فراخوان 

 سال. 5با مؤسسه قطع همکاري نموده اند حداکثر به ميزان 

امه اداري استخدامي )مدت سابقه خدمت تمام وقت دولتي( حداکثر به آیين ن 34ماده  4( سابقه مشمولين موضوع تبصره 7

 سال قابل محاسبه است. 5مدت 

)ایثارگران تابع نخواهد بود. شتریسال ب 15: مجموع سنوات اضافه شده به سن داوطلبان در هر حال از نکته

 قوانین و مقررات مربوطه می باشند(

 )به استثناء مرکز استانشرایط بومی: )

یا ساکن با سابقه ده سال سکونت درهمان شهر ستان با شد، بومي بودن  باید متولد (نجف آباد)داوطلبان بومي شهرستاني*

 :افرادازطریق ذیل احرازمي گردد

  .یکي باشد ( نجف آبادشهرستان )مندرج درشناسنامه داوطلب با شهرستان مورد تقاضا محل تولدشهرستان ( الف

 استشهادکونت با ارایه س سال10از اولویت بومي ازطریق سکونت به موجب تایيد ساکن بودن وحداقل  استفاده ب(

خواهد  تقاضا مورد نجف آبادشهرستان در(نتري محلپاستگاه یا کال)ممهور به مهر نيروي انتظامي  (براساس فرم ذیل)محلي

  .بود

ابتدایي،راهنمایي و دبيرستان درشهرستان محل مورد تقاضا با تایيد اداره تبصره :داشتن گواهي تحصيلي درمقاطع تحصلي 

ستشهاد محلي اارایه  طآموزش و پرورش شهر ستان مربوطه مي تواند بعنوان تمام یا قسمتي از سابقه ده سال سکونت به شر

 .ک محا سبه قرارگيردالم مبني برتایيد ساکن بودن فعلي فرد در شهرستان محل موردتقاضا

 مدرک تحصیلی : -
 بهداشت عمومی یا خانواده کارشناس مدرک تحصیلی  صرفاً

 

 محل/محل های مورد تقاضابخش سوم: 

 

 محل جغرافيایي خدمت

تعداد 

مورد 

 نياز

شرایط احراز از نظر مدرک و  جنسيت

 رشته تحصيلي

 توضيحات
 مرد زن

نجف آبادشبکه بهداشت شهرستان  بهداشررت  کارشررناس   صرررفاً 0 1 نفر 1 

 عمومی یا خانواده 

 

 

 



 

 

 

 

 مراحل ثبت نام در آزمونبخش چهارم:

 نحوه وزمان ثبت نام متقاضیان: الف(

نسبت به  20/11/1401مورخ 24ساعت لغایت  16/11/1401مورخ صبح  8از ساعت هستند ملزم  طیواجد شرا انيمتقاض

 .ندینمادریافت  رهگیری کدو اقدام ir98https://payam.:  ينترنتیا يدر سامانه به نشان يکينام الکترون ثبت

 نخواهد شد. دینام تمد وجه مدت ثبت چیاثر داده نخواهد شد و به ه بینام ناقص ترت به ثبت :1نکته

 

 مدارک مورد نیاز ثبت نام درآزمونب( 

 يلياصل مدرک تحص ریتصو يبارگذار-

  ساعت معاونت بهداشت استان 170تصویر گواهي آموزشي بارگزاري  -

 )پشت و رو(ياصل کارت مل ریتصو يبارگذار -

قانون  15)در صورت  دارابودن همسر و فرزندان جهت بررسي ماده تمام صفحات آن  بانضماماصل شناسنامه  ریتصو يبارگذار -

 اسالمي(مجلس شوراي  24/7/1400حمایت از خانواده و جواني جمعيت مصوب 

 برادران( ژهیدائم )و تيمعاف ای يعموم فهيخدمت نظام وظ انیاصل کارت پا ریتصو يبارگذار -

پایان طرح مشمولين خدمت پزشکان و پيرا پزشکان یا معافيت از آن یا اشتغال به تداوم طرح به همراه اصل تصویر  يبارگذار -

 تصویر آن

 ي(ثارگریا هيدارندگان سهم يبرا) يثارگریاصل مدارک دال بر ا ریتصو يبارگذار -

 (يستی)سازمان بهز ربطیحسب مورد از مراجع ذ (يعاد نيمعلولگواهي معلوليت )اصل  ریتصو يبارگذار-

 گرفته شده باشد . يکه در سال جار ياضا ف يها  هيبدون حاش يپرسنل 3×4عکس  يبارگذار -

 و در قالب  تیلوبايک 100و حداکثر  تیبا لويک 50عکس  لیحداقل حجم فاJPG باشد . دیبا 

 باشد . يقابل قبول نم شناسنامه و مدارک مشابه ،يکارت مل یيشناسا يکارت ها ياسکن عکس از رو 

 با حجاب و صورت آنان به طور کامل مشخص باشد . دیزن با انيعکس متقاض 

 د.دارنشود و اجازه شرکت در آزمون را ن يباطل م يثبت نام متقاض رمعتبر،يدر صورت استفاده از عکس غ 

 
 

i 98https://payam.،به آدرس  ستتتامانه هاي اینترنتي    داوطلبان مکلف هستتتتند    آزمون: یزمان و مکان برگزار    ج(

,   ir.mui.ac://https روزانه بررستتي  ،یا توامانمصتتاحبه شتتغلي  و جهت اطالع رستتاني را براي زمان و مکان آزمون کتبي

نمایند. ضتتمنا پيامک هم براي داوطلب ارستتال خواهد شتتد. بنابر این شتتماره تلفن همراهي را در زمان ثبت نام در ستتامانه    

.ir98https://payam  ما فعال و دردسترس باشد.که دائثبت گردد 

 

به موارد ذکر شده در صورت هرگونه عدم آگاهی از اطالع رسانی مراحل فراخوان جذب نیرو    بدیهی است با توجه  

 بر عهده داوطلب خواهد بود و حق هرگونه اعتراض از ایشان سلب خواهد گردید. صرفاً

 

https://payam98.ir/
https://mui.ac.ir/
https://payam98.ir/


 

 ایج :داوطلبان و اعالم نت رشی: نحوه پذپنجمبخش 

 نصاب آزمون کتبي : الف( تعيين حد

 درصد ميانگين نمره کل سه نفر داراي باالترین امتياز50 حد نصاب آزمون کتبي =

 نمي باشد.درصد الزامي  25کسب حدنصاب نمره آزمون کتبي براي مشمولين  -

 درصد بهزیستي و سهميه آزاد الزامي است.3درصدایثارگري ،5کسب حدنصاب نمره آزمون کتبي براي مشمولين -

 بي( به ميزان سه برابرظرفيت محل جغرافيایي خدمت با رعایت کليه قوانين وب( نتایج پذیرفته شدگان مرحله اول)آزمون کت

  ir98https://payam.مقررات مربوطه جهت انجام مصاحبه شغلي و آمادگي تست جسماني، درسایت شرکت به آدرس

 بارگذاري مي گردد.

 ج( بررسي و جمع بندي امتياز مکتسبه:

صد  70  - صد نمره   30سنجش توانمندیهاي عمومي)آزمون کتبي( و   نمرهدر صاحبه        در صي )م ص سنجش توانمندیهاي تخ

 .مالک امتياز  مي باشدشغلي( 

 درصد( اضافه مي گردد:30+ درصد70) تبصره: موارد زیر به حداکثر نمره مکتسبه

 مي گيرد.محاسبه و مالک عمل قرار (1/  4 )و چهاردهم کی بیبا ضر شهرستان ينمره مکتسبه داوطلبان بوم -

به  ياسالم يمجلس شورا 1400/  7/  24مصوب  تيجمع ياز خانواده و جوان تیقانون حما 15به استناد بند ب ماده  -

 خواهد نمره کل آزمون به نمره مکتسبه فرد اضافه مجموعاً حداکثر تا ده درصد وهر فرزند دو درصد  زيو ن هلأتم

 . )آقا/خانم(شد

 عالم نتایج:د( ا

صد آن برابر قوان   30 آگهياز کل مجوز - صا  ثارگرانیا رشیپذ يومقررات برا نيدر شاره  د ص در 30. از ابدييم صاخت ، موردا

 ست يو همسران شهداء و فرزندان و همسران جانبازان ب     فرزنداند به جانبازان وآزادگان فاقد شغل و ص در ( 25 )وپنج  ست يب

شده   يمعرف دياسارت و خواهر و برادر شه   کسال ی يسال و باال  یک آزادگان درصد و باالتر و فرزندان و همسران   ( 25 )وپنج 

ماه حضور   6به رزمندگان با سابقه حداقل   زيرا ن ماندهيباق هيدرصد سهم   (5)و پنج استان  ثارگرانیو امورا ديشه  اديبن ياز سو 

س در جبهه ها و هداوطلبان س ب ریو فرزندان آنان و فرزندان جانبازان ز رهم صد وآزادگان ز  ( 25 )وپنج  تي سال ریدر سارت  یک  ا

 .ابدی ص مياختصا

سهم    30مازاد بر  رشیپذ- صد  سا  قیاز طر ثارگرانیا هيدر ش  ریرقابت با  ضلي    داوطلبان واجد  ساس نمره ف صورت  رایط و برا

 پذیرفت.خواهد

شرط دارا بودن     - ستي به  سه )    سهميه بهزی ضلي از سهميه قانوني مربوطه    3شرایط مندرج درآگهي به ترتيب نمره ف صد  ( در

ساس نظریه سنجش سالمت       جذب آن براي که کاري انجام براي الزم بایدتوانایي برخوردار خواهند بود.) معلولين ميشوندرابرا

 باشند( )طب کار( داشته

رد داوطلب در بانک ذخيره نيرو)رزرو( براي داوطلبان مجموع کل آزمون جهت باقي ماندن ف درصتتد 50کستتب حد نصتتاب  -

 الزامي است.

شده      - سهميه وجاهتي ندارد و مالک پذیرفته  صرفا یک مجوز به کارگيري وجود دارد اعمال هرگونه  شته محل هایي که  در ر

 به ترتيب نمره فضلي خواهد بود. صرفاً

 

 

 



 یکل یها هیتذکرات و توص: ششمخش ب

 

شگاه علوم پ   غشا  ثبت نام نيروهاي - شرکتهاي طرف قرارداد دان شاغل در          زل در  شد. نيروهاي  شروط ميبا صفهان م شکي ا

مين نيروي انستتاني( فقط با اعالم انصتتراف یک ماه قبلي و کتبي یا اتمام قرارداد و یا کت هاي پيمانکاري طرف قرارداد )تأشتتر

صاحبه/ترکيب       شرکت در فراخوان )آزمون/م ساب امکان  سویه ح شغلي         ارائه ت شته  شاره )حتي ر شرکت هاي مورد ا سایر  ي( 

 دیگري( را خواهند داشت.

 آنان ي(ليتحصتت شیمقطع، رشتتته و گراي)ليد که مدرک تحصتتنیدر آزمون ثبت نام نما تواننديم يدر صتتورت اًن صتترفداوطلبا-

شرا  ي(ليتحص  شیمقطع، رشته و گرا ي)ليمدرک تحص  نیبا عناو مطابق  ي جذبشده در آگه  دياحراز مشاغل ق  طیمندرج در 

سان ی ص  نيبوده و همچن ک شته و گرا ي)ثبت نام يليمدرک تح ص  شیمقطع، ر  يموقت و نامهيگواه داوطلب، در متن ي(ليتح

 باشد. دهیدرج گرد

برعهده داوطلب خواهد بود واگر در هر مرحله  ياعالم شده درمتن آگه طیضوابط و شرا قيدق تیاز عدم رعا يناش  تيمسئول  -

شود که داوطلب اطالعات خالف داده   شرا  ایاز مراحل ثبت نام، امتحان و جذب محرز  ست از ادامه   يمندرج در آگه طیفاقد ا

در صتتورت عقد قرارداد و  يمحروم خواهد شتتد، حت ياز انجام مراحل بعد بخواهد شتتد و داوطل يريجلوگ يخدمت فرد خاط

 .شود يومقررات مربوطه سلب م نيگردد و حق اعتراض از داوطلب برابرقوان يبکار، قرارداد فرد مزبور لغو وبالاثرم شروع

 يل برامه باشند. الزم به ذکر است مالک عداشت يتوجه کاف ياشاره شده در آگه يها خیتار يبه مبنا يستیداوطلبان با-

روز  نيسن، اول محاسبه روز ثبت نام و مالک نیآخر فهيم وظن خدمت نظاایو پا دائم تيمعاف ل،يفراغت از تحص يگواه خیتار

 .باشد يثبت نام م
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